
na vývoz plných zberných nádob triedeného 
zberu, osvetlenie, riešenie autobusovej za-
stávky Nitra – Šaľa, chodníka na Novozá-
mockej ulici,  na rozbité jarky, na Lesníckej 
ulici je vybitý chodník od kamiónov – bol by 
tam vhodný aj spomaľovač. 
RNDr. Belovičová – na Športovej ulici dorie-
šiť odvodnenie; cez areál školy chodí kom-
bajn do záhrad 
PaedDr. Kosztanko – vybitá betónová cesta 
na Cintorínskej ulici 
Ing. Hrabovský – v nájomnom byte u jeho 
syna červotoč napadol vchodové dvere
a vysoké brezy im siahajú do okien - obaja sú 
alergici. 
Bócsová – v Novom Trnovci nie je obchod 
a Jednota už ho vraj ani nebude prevádzko-
vať. Treba nájsť riešenie na prevádzkovateľa 
predajne potravín.  
Starosta – je možnosť podať projekt o NFP 
na stavbu „Rekonštrukcia ZOS“. Aktuálny
stav v zariadení je 16-18 osôb a mohli by 
sme podať žiadosť na eurofondy, max. dotá-
cia na projekt by bola len do výšky cca
270.000,00 €, ale celkové náklady na rekon-
štrukciu predstavujú 800.000,00 –
900.000,00 €, v prípade etapizácie  cca 500-
600tis. prvá etapa . Hygienický a technický 
stav budovy je zlý a preto je na uváženie, či 
sa pustiť do prestavby aj s rizikom, že ju bu-
deme musieť riešiť s vlastnými financiami 
alebo pomaly ukončiť prevádzku v zariadení. 
Čiastočne by sa dala riešiť situácia tým, že
realizácia by bola na etapy, ale aj tak by bola 
spoluúčasť vysoká. V prvej etape by sa mala 
urobiť strecha a zrekonštruovať prízemie, 
v druhej etape dostavať podkrovie. Termín na
podanie žiadosti má obec 3. septembra 2009
a dovtedy sa musí aj upraviť projekt, čiže sa
treba urýchlene rozhodnúť, ako ďalej.  
Láng – či sme brali do úvahy ekonomiku, čo
by stála prvá etapa.  
PaedDr. Kosztanko – v prvom rade sa treba 
dohodnúť, či to vôbec chceme robiť. 
RNDr. Belovičová – mali by sme vyskúšať 
etapizáciu. 
Láng – momentálne je dosť zložité obdobie 
a podľa neho nie sme dosť krytí, aby sme si
to mohli dovoliť, treba zvážiť či by nebolo
výhodné umiestniť našich obyvateľov v inom 
zariadení a pomáhať im finančne. 
Ing. Hrabovský – pokiaľ platí stavebné povo-
lenie a nie je vydané kolaudačné rozhodnutie, 
môže sa meniť projekt a zmeniť stavbu. Preto 
navrhuje riešiť strechu tak, aby sa namiesto
pôvodnej strechy spravila nízka odľahčená
strecha, neriešiť strop a previesť len nutnú 
rekonštrukciu prízemia.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo  rekonštruk-

O Z N A M Y 
  Príprava nového územného plánu obce
  Obec Trnovec nad Váhom oznamuje, že 
v zmysle § 19, zákona č. 50/1976 Z. z. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriad-
ku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov začala dňom 18.05.2009 obsta-
rávať Územný plán obce Trnovec nad 
Váhom.  
   Prvou etapou procesu obstarávania 
Územného plánu obce sú prípravné práce, 
ktoré obstarávateľ zabezpečuje v spolu-
práci s ostatnými orgánmi štátnej správy, 
obcami, právnickými a fyzickými osoba-
mi, ktoré sa podieľajú na využívaní úze-
mia. 
   V rámci prípravných prác, obraciame sa 
na Vás so žiadosťou o spoluprácu a zasla-
nie podkladov - Vašich zámerov a návr-
hov týkajúcich sa predmetného katastrál-
neho územia. Výzva je zverejnená na 
úradnej  tabuli  a   webovej  stránke   obce
od 13.05.2009.    Svoje námety môžu ob-
čania podať v náhradnej   lehote  písomne
najneskôr  do  15. septembra 2009  na 
Obecný úrad Trnovec nad Váhom. 
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24. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
konalo dňa 27. júla 2009.  
 

Rozbor hospodárenia a plnenie rozpočtu
obce za I. polrok 2009, návrh na zmenu
rozpočtu materiál poslanci obdržali s poz-
vánkou. Po krátkom oboznámení sa s rozbo-
rom, Ing. Hrabovský sa dotazoval na plnenie 
niektorých položiek rozpočtu. Pán Láng sa
dotazoval na komunitné centrum v Hornom 
Jatove. K navrhovaným úpravám rozpočtu
neboli pripomienky.  
Kontrolórka obce Ing. Fülöpová povedala, 
že navrhované úpravy rozpočtu nie sú v roz-
pore s platnými právnymi predpismi, zo-
hľadňujú všetky možné príjmy a výdavky a 
doporučila takto predložený návrh úpravy
rozpočtu obce na rok 2009 schváliť.  
Poslanci následne jednohlasne schválili roz-
bor hospodárenia a plnenie rozpočtu obce za
I. polrok 2009 a zmenu rozpočtu vo výdav-
kovej časti. 
Starosta obce ďalej oboznámil s prípravou
projektu  stavebné úpravy centra obce. Pro-
jekt rieši rekonštrukciu a obnovu centra ob-
ce: I. Hlavné centrum: ulica Hlavná, námes-
tie, okolie kultúrneho domu s napojením na 
ulice Lipová a Zongorová; II. Centrum pri
kostole; obe centrá spája ulica Lipová. Prí-
lohou predloženého projektu je výrez plat-
ného územného plánu obce s označením 
centra obce. 
Správu o činnosti Obecnej polície  vypra-
coval p.Dezider Marček, ktorý bol za obec-
ného policajta prijatý 1.2.2009. Nakoľko bol 
osobne prítomný zasadnutia OZ, podal bliž-
šie informácie o činnosti obecnej polície.  
Potom starosta obce navrhol obecnému za-
stupiteľstvu vymenovať Dezidera Marčeka
za náčelníka Obecnej polície v Trnovci nad 
Váhom.  
V bode preobsadenie uvoľnených obec-
ných bytov bytová komisia navrhuje preob-
sadiť uvoľnené obecné byty nasledovne: by-
tovka č. 303 A. Klinková, bytovka č. 79 –
M. Turian od 1.7.2009. 
Diskusia 
Láng – v akom štádiu je odpredaj požiarnej 
zbrojnice  
Ing. Motolíková – Zmluva je podpísaná
zmluvnými stranami a podaná na zápis do
katastra. 
Láng – dostal „anonymný dopis“ od pani –
pána J.G. (takýto istý list bol doručený aj 
Ing, Hrabovskému), obsahom ktorého oboz-
námil prítomných. Poslanci sa po obozná-
mení s obsahom listu zhodli, že srdečne po-
zývajú pisateľku (pisateľa ?) listu na najbliž-
šie verejné zasadnutie OZ.   
Ďalej pán Láng tlmočil požiadavky občanov 

      

  Z 24. a 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

ciu prízemia so zmenou projektu strechy na 
nízky odľahčený krov. 
Ing. Hanzlík – v akom štádiu je rekonštrukcia 
materskej školy (prevádza sa rekonštrukcia 
ÚK, suterénnych priestorov, izolácie proti vlh-
kosti v starej časti podrezaním v novej odko-
paním a lepením, nový prívod elektro). 
Čerhák – či sa nedá riešiť problém s premno-
ženými komármi a či by náčelník obecnej polí-
cie nemohol byť prítomný na každom zasadnu-
tí OZ. 
Starosta – ponuky na výstavbu solárnej elek-
trárne evidujeme na obecnom úrade, záujem je 
o prenájom pozemkov cca 1,5 – 2 ha.  
 - je potrebné určiť členov do komisie na ve-
rejné obstarávanie na stavbu kompostáreň. 
Poslancami boli následne navrhnutí: Ing. Gaš-
pieriková, Ing. Tamaškovič a Ing. Hrabovský. 
PaedDr. Kosztanko – navrhol schváliť odmenu 
starostovi obce za II.Q 2009. 
Poslanci ešte schválili rozpočet  na stavbu 
„Rekonštrukcia MŠ - kúrenie“ – predložený 
Ing. Petrovičom 
 

Mimoriadne 25. zasadnutie OZ sa konalo dňa 
31. júla 2009. Jediným bodom programu bola 
rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služ-
by. Starosta obce oboznámil poslancov s výs-
ledkami jednania s projektantom a tímom, kto-
rý nám spracúva podanie žiadosti. Neodporuči-
li zmenu projektu na nízky odľahčený krov 
z dôvodu nemožnosti pokračovania využitia
podkrovných priestorov – ďalšie rozšírenie ka-

pokračovanie na  strane  2
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pokračovanie zo strany 1 
pacity a predpokladaného malého finančného
rozdielu oproti 1.etapy z verzie  etapizácie, na-
koľko prízemie potrebuje celkovú rekonštruk-
ciu. Dôkladne treba zvážiť potrebu prestavby aj 
s rizikom, že ju budeme musieť riešiť s vlastný-
mi financiami, lebo inak hrozí aj ukončenie
prevádzky v zariadení.  
Ing. Hrabovský – podľa prepočtov je maximál-
ne možná dotácia na rekonštrukciu ¼, to zna-
mená, že 75% financovania balíka je v nedo-
hľadne. Pokiaľ je strecha v dezolátnom stave,
treba ju spraviť, ale len nízky odľahčený krov
s ľahkou izoláciou a samozrejme aj prízemie. 
V prípade budúceho rozšírenia sa uvoľní prie-
stor vo dvore a tam sa môžu stavať malomet-
rážne byty s parkovou úpravou. 
starosta – treba diskutovať o možnostiach, pri
verzii odľahčený strop treba aj ďalšie financie
aj na projekt  
Ing. Hrabovský – projekt treba upravovať tak či
tak, len nie v takom rozsahu. 
Čelitko – prečo sa musí upravovať projekt a ak 
budeme potom robiť 2. etapu, či musíme vtedy
robiť nový projekt. 
Ing. Gašpieriková – nie vtedy netreba robiť no-
vý projekt, ten je už spracovaný, treba len roz-
deliť na etapy. Je nutné upraviť technickú sprá-
vu, aby bolo jasné, čo je 1. a čo 2. etapa. Stre-
chu treba urobiť tak, aby bola pripravená už na
druhú etapu.  
Láng – koľko nás bude stáť zmena projektu, či
vieme z koľkých % nemáme pokrytie, či treba
prijať ďalších pracovníkov a z čoho budú po-
tom kryté náklady na prevádzku zariadenia 
starosta – potrebujeme tepelno-technický posu-
dok a upraviť a rozčleniť technické správy.  

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
júl - august 

 

Narodili sa : 
Petronela Hučková 

Roman Kiss 
Matúš Varga 

 

Jubilanti : 
70 rokov: Jozefína Marčeková 
 Juraj Petrovics 
 Helena Vaníková 
75 rokov: Hedviga Vrančíková 
 Klára Valkárová 
 Zoltán Molnár 
80 rokov: Anna Vinceová 
 Štefan Krajčovič 
85 rokov: Antónia Nováková (HJ)   

 

Uzavreli manželstvo: 
Michal Párničan a Barbora Novotná 
Peter Kováč a Jaroslava Hudecová 
Lukáš Mocko a Denisa Kováčová 

 

50.výročie uzavretia manželstva: 
Štefan Žigárdi a Helena Klimová 
Dezider Rotek a Anna Oláhová 
Ján Ember a Irena Molnárová 

 

Opustili naše rady : 
Roman Lakatos (26.4.) – 36 ročný 

Viliam Marcibányi (1.5.) – 55 ročný 
Ladislav Fidler (19.6.) – 81 ročný 

Juliana Ácsová – 89 ročná 
Ladislav Polák – 87 ročný 

Marianna Spányiková – 51 ročná 
Július Valušek – 56 ročný 

František Kuruc – 56 ročný 
Anna Lacková – 59 ročná 

 
 
 

Ďalších pracovníkov treba prijať po rozšíre-
ní kapacity na dvojnásobok (nové pracovné 
príležitosti: sanitárka, ošetrovateľka, príp. 
zdravotná sestra), nie však násobok terajšie-
ho stavu. 
Mgr. Boženík – malo by sa rozhodnúť, čo 
podporiť a vyjadriť sa konkrétne. Pokiaľ tie 
financie nie sú kryté, obec by sa nemala za-
dĺžiť.  
starosta – obec financie má, stavba by sa 
realizovala aj tak až po ukončení rozbehnu-
tých projektov, vtedy by sa mohli upraviť
prioroty. 
Láng – berme reálne, či môžeme zadlžiť
obec ešte na ďalších 20 rokov dopredu. Táto
kapacita nie je dostatočná a spravme to, ak 
nám to zaplatí štát a či sa strecha nedá riešiť 
z havarijného stavu. V akom finančnom ba-
líku by bola 1. etapa. 
starosta – štát na celú stavbu peniaze nedá 
(zariadenia sú v kompetencii obce) a na ha-
varijný stav sú len malé balíky peňazí,
z ktorého sa rekonštrukcia nedá ani zahájiť. 
Ing. Hanzlík – bude sa robiť strecha a 
o povale nehovoríme. 
Láng – treba dohodnúť, ako to bude finan-
cované a potom hlasovať, ako pokračovať 
ďalej. 
Po diskusii poslanci prijali nasledovné uzne-
senie: Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad 
Váhom berie na vedomie informácie 
o možnosti rekonštrukcie ZOS podaný sta-
rostom obce a pozastavuje pokračovanie 
prác na podaní projektu „Rekonštrukcia za-
riadenia opatrovateľskej služby“ vzhľadom
na vysokú spoluúčasť. 
 

  LETNÝ DENNÝ TÁBOR 
 

                   „Konečne sa niečo bude diať!“ 
povedali si možno deti, ktoré sa mali zúčastniť det-
ského denného tábora tu, v našej dedine. Chlapci aj
dievčatá boli pred príchodom plní očakávaní, čo im
vedúci tábora Mgr. Róbert Mittermayer a Mgr. Ingrid 
Garčárová pripravili.  
     Program bol naozaj bohatý. V prvý deň mali deti 
športové dopoludnie kde mohli predviesť svoje pohy-
bové schopnosti v loptových hrách a presnosť v hode 
šípkami. Niektorých slniečko tak unavilo, že si radšej
modelovali zo slaného cesta. Vydarili sa im pekné
kvety, košík s jabĺčkami a iné výtvory, ktoré im potom 
tety kuchárky upiekli. Po obede a oddychu sa prešli 
k Váhu kde sa mohli šplhať po lane na strom, alebo
hrať rôzne hry.  Druhý deň si deti užívali vodu a slnko 
na kúpalisku vo VINCOVOM LESE. Na tento deň sa
zvlášť tešili. Tretí deň sa niesol v znamení turistiky 
a streľby zo vzduchoviek. Boli totiž na poľovníckej
chate „ŠIŠLÁK“ kam ich zaviedla PaedDr. Eva Klin-
cková - riaditeľka školy. Tam sa posilnili dobrým gu-
lášom, ktorý uvarili pani kuchárky a priviezla ho tam
pani Horváthová, ktorej touto cestou veľmi pekne ďa-
kujeme. Štvrtý deň očakávali deti najviac. Doobeda
súťažili v rôznych športových disciplínach na táboro-
vej olympiáde, po obede zbierali drevo na večerný tá-
borák. Najväčším zážitkom ale bolo stavanie stanov
spolu s rodičmi, ktorí nám tým veľmi pomohli
a následná noc ktorú sme si  v stanoch užili. Pri ohní-
ku si opekali a spievali spolu s Mgr. Beatkou Kislero-
vou. Strážil ich aj vlčiak Tiber a tiež pán Marček 
z obecnej polície. 

Ráno, keď sa zobudili, čakali ich sladké raňajky v školskej jedálni. Potom uprata-
li, poskladali stany a voľne trávili čas až do obeda. Po obede dostali správu, že 
kdesi v areáli školy je ukrytý poklad. Nakoniec sa im ho podarilo po rozšifrovaní
logických úloh a preukázaní rôznych zručností nájsť. Nebolo to pre nich ľahké, le-
bo si museli aj pomáhať. Ale o ich šikovnosti sme ani raz nezapochybovali. Zvlád-
li to za necelú hodinku a potom si pochutili na Magnumoch od sponzora pána Če-
litka, ktorého vnúčatá sa tiež zúčastnili tábora. Samozrejme všetky súťaže boli vy-
hodnotené a víťazom diplomy odovzdané.  
Ďakujeme všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na organizácii, priebehu
alebo inom zabezpečení denného letného tábora a pomohli takto deťom aby svoj 
čas zaujímavo využili. (Menovite ďakujeme obecnému úradu, PaedrDr. E. Klin-
ckovej,  p. Horváthovej, p. K. Tuskovej, p. uč. D. Gbúrovej. Mgr. B. Kislerovej,
kolektívu školskej jedálne a vedúcim tábora.)                      Mgr. Ingrid Garčárová 
 

Letný tábor bol financovaný z dotácie na podporu v oblasti školstva, ktorú 
v zmysle VZN  poskytla OBEC Trnovec nad Váhom vo výške 1.040,00 €. 
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Zo zápisníka obecnej polície 
- Dňa 29.6.2009 o 09.16 hod. oznámila miestna obyvateľka, že jej v nočnej dobe  neznámy 
páchateľ odcudzil zo záhrady zeleninu. Prípad bol zadokumentovaný ako priestupok a vo veci 
sa koná. 
- Dňa 29.6.09 o 22.45 hod. oznámila na OP  miestna obyvateľka, že ju napadol a udrel  vlast-
ný brat J.B. poriskom sekery, pričom utrpela aj zranenie. Prípad prevzala hliadka OO PZ Ša-
ľa. 
- Dňa 30.6.2009 o 18.20 hod.  bolo na OP oznámené, že došlo ku strate dámskej kabelky 
a dokladov. Oznamovateľka bola poučená o spôsobe vybavenia nových dokladov. 
- Dňa 6.7.2009 o 09.15 hod. bolo na OP oznámené, že došlo ku krádeži kvetín z hrobu na 
miestnom cintoríne. Prípad bol zadokumentovaný ako priestupok a vo veci sa koná. 
- Dňa 6.7.2009 o 16.30 hod. na základe žiadosti Polície Šaľa hliadka OP na ul. Novozámoc-
kej  zistila vodiča na odcudzenom motorovom vozidle, po ktorom už bolo vyhlásené pátranie. 
Uvedené motorové vozidlo BA 961 FJ a s vodičom v spolupráci s hliadkou Polície bolo na 
mieste zadržané. 
- Dňa 8.7.2009 o 15.30 hod. bolo na OP oznámené, že na ul. Poštovej došlo ku prepadnutiu 
miestneho občana  P.K. a traja páchatelia T.Š. a R.K. z Kajalu a Z.H. z Tešedíkova sa dali na 
útek. Okamžitým zásahom hliadky OP dvaja T.Š. a R.K. z Kajalu boli  v krátkom čase zadr-
žaní. Prípad prevzala na mieste hliadka OO PZ Šaľa, ktorá vo večerných hodinách v mieste 
trvalého bydliska zadržala aj tretieho páchateľa. 
- Dňa 8.7.2009 o 17.30 hod. bolo na OP oznámené, že z bytu manželov M. počuť kričanie 
o pomoc a silný rev - buchot. K udalosti bola privolaná aj hliadka OO PZ Šaľa, ktorá udalosť 
prevzala. Dychovou skúškou na alkohol bolo zistené, že obaja požili veľké množstvo alkoho-
lu. 
- Dňa 17.7.2009 o 09.15 hod. hliadka OP zistila, že pred predajnou Jednota – Potraviny 
miestna občianka I.S. predáva rôzne ošatenie bez príslušného povolenia. Predaj jej bol zaká-
zaný a z miesta bola vykázaná. 
- Dňa 18.7.2009 o 20.30 hod. hliadka OP spozorovala na parkovisku pred predajňou FAPO 
zaparkované nákladné motorové vozidlo. Vylustrovaním evidenčného čísla bolo zistené, že 
vozidlo je na pátraní a bolo odcudzené v okrese LV. Prípad prevzala hliadka OO PZ Šaľa. 
- Dňa 25.7.2009 o 08.30 hod. hliadka OP zistila, že pred predajňou Jednota – Potraviny 
miestna občianka I.S. opäť predáva rôzne ošatenie bez príslušného povolenia. Predaj jej bol 
zakázaný, prípad bol zadokumentovaný ako priestupok a odstúpený na Obvodný úrad v Šaľa. 
- Dňa 23.7.2009 o 22.33 hod. oznámil M.H. z Horného Jatova, že pred miestnou reštauráciou 
bol napadnutý M.H. a bola mu spôsobená rezná rana. K udalosti bola privolaná hliadka OO 
PZ Šaľa, ktorá vec prevzala na  riešenie. 
- Dňa 28.7.2009 o 11.45 hod. hliadka OP v miestnom cintoríne kamerovým systémom zistila, 
že tam prítomný občan E.T. zo Šale hodil suché kvety mimo zbernej nádoby. Menovanému 
bola uložená bloková pokuta. 
- Dňa 3.8.2009 o 07.20 hod. hliadka OP v miestnom cintoríne odchytila túlavého psa, na kto-
rého občania už niekoľko týždňov sa sťažovali. Pes bol odovzdaný do útulku. 
- Dňa 4.8.2009 o 16.00 hod. hliadka OP bola privolaná ku havárií nákladného auta TIR, ktorá 
tvorila prekážku na hlavnej ceste. Až do odstránenia auta z cesty hliadka OP bola nápomocná 
v riadení dopravy. 
- Dňa 8.8.2009 o 14.00 hod. hliadka OP zistila, že na ul. Hlavnej pri chodníku leží neznámy 
muž. Bolo zistené, že  ho premohol alkohol. Menovaného J.F. prevzali príbuzní a bol predvo-
laný k vyriešeniu priestupku. 
- Dňa 8.8.2009 o 07.15 hod. hliadka OP zistila, že pred predajňou Jednota – Potraviny miest-
na občianka I.S. predáva rôzne ošatenie bez príslušného povolenia. Vzhľadom k tomu, že sa 
jednalo o viackrát neuposlúchnutú výzvu, prípad bol zadokumentovaný ako priestupok 
a odstúpený na Obvodný úrad v Šaľa. 
- 17.08.2009 miestna občianka oznámila, že neznámy páchateľ ešte dňa 30.07.2009 okolo 
16:30 hod. jej nastriekal sekundové lepidlo do zámky zn. FAB, čím jej bola spôsobená škoda 
vo výške 71 €. Prípad bol zadokumentovaný obecnou políciou. 
- 17.08.2009 oznámili, že pred domom č.391 kreslia deti na hlavnej ceste (ceste III. triedy). 
Na mieste činu hliadka zistila, že sa jedná o maloleté rómske deti, ktoré boli z cesty vykázané 
a bol vykonaný pohovor s rodičmi 
- 17.08.2009 OP zistila, že pred domom č. 391 pri artézskej studni parkuje nákladné vozidlo 
SA 370 AE a na autobusovej zastávke osobné auto NZ 698DB vodiči sa pri vozidlách nena-
chádzali, obaja boli predvolaní k vyriešeniu priestupku. 
- 21.08.2009 občan L.B. našiel na koľajniciach ŠPZ SA 990BO odovzdal ju na OP. Oznáme-
né OOPZ Šaľa, ktorí si evidenčné číslo prevzali. 
- 23.08.2009 OP zistila o 02:10 hod na ul. Zongorovej pri Kaviarni, že je poškodená dopravná 
značka a následne osobné vozidlo havarovalo na ulici Majerskej, kde narazil do oplotenia ro-
dinného domu. K vodičovi bola privolaná RZP a prípad je v šetrení na okresnom dopravnom 
inšpektoráte.   
- Dňa 24.08.2009 bolo okoloidúcim rybárom oznámené že pri Vizallási počul zvuk motorovej 
píly. Šetrením na mieste bolo zistené, že včelár má povolenie na úpravu okolia včelínov.  
 
     Ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu.                       
                                                                                      obecná polícia     

Prevádzkovanie pohrebiska
 
 

     Obecný úrad v Trnovci nad Váhom 
v zmysle zákona 470/2005 Z.z. 
o pohrebníctve a o zmene a doplnení 
zákona č.455/1991 Z.b. 
o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov vypracovalo pre-
vádzkový poriadok  pohrebiska, ktorý 
sa vzťahuje na cintoríny v obci, ako 
i jej časti Horný Jatov. Prevádzkový 
poriadok  bol schválený Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva  Nitra 
10.11.2006 a Obecným zastupiteľ-
stvom  v Trnovci nad Váhom 
12.02.2007. 
      Obec v rámci prevádzkovania cin-
torínov vedie evidenciu hrobových 
miest, zabezpečuje správu a údržbu 
pohrebiska, komunikácií a zelene,  do-
hliada na čistotu, udržiava obradnú 
sieň, vykonáva celkový dozor na poh-
rebisku. 
       Zvýšenú pozornosť venujeme do-
hľadu nad prevádzkovateľmi pohreb-
ných služieb, aby boli dodržané záko-
nom stanovené podmienky na pocho-
vávanie. V prípade vyskytnutých tech-
nických problémov prosíme kontaktujte 
p. Gabrielu Melegovú pracovníčku 
OcÚ zodpovednú za technickú časť 
cintorínskych služieb, ktorá sa zúčas-
tňuje aj poslednej rozlúčky so zosnu-
lým za obec.  
       V súčasnosti sa pripravuje digitál-
ne spracovanie cintorína so všetkými 
administratívnymi náležitosťami. Po 
ukončení digitálneho spracovania sa 
pripravia nájomné zmluvy, o čom  bu-
dú občania cestou obecných novín in-
formovaní. 
        V administratívnych záležitostiach 
týkajúcich sa prenájmu hrobov a fi-
nančných záležitostí Vám poradia pra-
covníčky OcÚ v kancelárii prvého kon-
taktu. 
      Prevádzkový poriadok je 

k nahliadnutiu na Obecnom úrade a za 
dodržiavanie ustanovení prevádzko-
vého poriadku je zodpovedný pre-
vádzkovateľ pohrebiska – Obec. 
 
 
 

Verejná elektrická sieť 
v Hornom Jatove 

 
 

    Na základe žiadosti obyvateľov Horné-
ho Jatova, ktorí po odkúpení si bytov na-
ďalej platili elektrickú energiu spoločnosti 
Sagris s.r.o., obec bola nápomocná pri 
zriadení nových elektrických rozvodov 
v časti Horný Jatov. Zabezpečila projekto-
vú dokumentáciu a povolenia. Investorom 
boli energetické závody, ktorého vlastníc-
tvom zostávajú rozvody.  
   V súčasnej dobe sa už aj skolaudovala 
stavba a obec pomáhala obyvateľom Hor-
ného Jatova pri vybavovaní náležitostí tý-
kajúcich sa žiadostí a pripojenia, ako i 
zmluvami so Západoslovenskou energeti-
kou. 
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 7. Selice 4 2 0 2 14:12  6 

8. Mojmírovce 4 2 0 2 9:8  6 
9. Čakajovce 4 1 2 1 4:4  5 
10.Kynek 4 1 0 3 7:11  3 
11.Trnovec 4 1 0 3 3:14  3 
12. P.Kesov 4 1 0 3 6:21  3 
13.H.Lefantovce 4 0 2 2 6:10  2 
14.Jarok 4 0 1 3 6:13  1 
 

Dorast 1.B trieda 
Trnovec – Mojmírovce 4:2 (2:1) 
Surányi, Horváth, Zsile, Sztojka R. 
 

Trnovec – Drážovce 3:2 (2:1) 
Surányi 2, Čerhák 
 

Cabaj-Čápor – Trnovec 2:4 (2:2)   Dymák 4 
 

Trnovec – Selice 2:0 (0:0)   Dymák 2 
 

1. Trnovec 4 4 0 0 13:6 12 
2. Nové Sady 4 2 1 1 18:14  7 
3. Dražovce 3 2 0 1 18:5  6 
4. Neded 2 2 0 0 16:3  6 
5. Močenok 2 2 0 0 4:1  6 
6. Jarok 3 1 0 2 6:8  3 
7. V.Zálužie 4 1 0 3 7:18  3 
8. Mojmírovce 4 1 0 3 9:21  3 
9. Selice 2 0 1 1 2:4  1 
10.Hájske 1 0 0 1 3:4  0 
11. Cabaj-Čápor 3 0 0 3 7:19  0 
 
 

Žiaci I.A tr. 
1. kolo Diakovce – Trnovec 4:4 (0:0) 
Sztojka N., Kulina, Slíška, vlastný 
  
                                         AKTUALITA: 
 Prezident FK p. Kelemen sa vzdal funkcie.  FK zatiaľ povedie 
 p. Janáč. 
                                                                      Spracoval: Š. Kočiš 

Generálkou na novú sezónu 2009/2010 II.A tr. 
NITRA – ŠAĽA bol zápas v Pustých Sadoch. 

Pusté Sady – Trnovec 5:1 (2:0) Ács 
1.kolo: Trnovec – Mojmírovce 2:1 (1:1) 

Domáci nastúpili v tejto zostave : Sedlár, Takáč, Vričan M.,
Kukla, Ölvecký, Székházi, Puskás T., Žigárdi, Legner, Bartuš
Z., Janáč, Bartuš T., Varga Š., Petrovič. 
V 15. minúte hostia z priameho kopu otvorili skóre. Do pre-
stávky tiež z priameho kopu vyrovnal Janáč. Trnovcu sa poda-
rilo otočiť výsledok gólom v 49. minúte, keď úspešným strel-
com sa stal Bartuš Z. 
Pred 80. divákmi rozhodoval Pagačovič.  
V zostave kola – Ölvecký. 

2. kolo: Trnovec – Lužianky 0:5 (0:2) 
Na hodový zápas sa prišlo pozrieť 100 divákov a odchádzali
sklamaní. Na takúto prehru si nepamätajú ani najstarší pamät-
níci. 
Mužstvo oslabené o vylúčeného Legnera neodolalo rýchlej-
šiemu súperovi.  
Rozhodca Szalai 

3. kolo: Cabaj – Čápor – Trnovec 4:0 (3:0) 
Domáci o svojom víťazstve rozhodli už v prvom polčase.
Hostia sa nezmohli ani na jeden gól.  
R. Fúska  100 divákov 

4. kolo: Trnovec – Selice 1:4 (1:1) 
Domáci pokračovali v nevýrazných výkonoch. Po vedúcom
góle Puskása Sz. prebrali iniciatívu hostia a odmenou im bolo
jasné víťazstvo. 
R. Duchoň  100 divákov 
  

1. Ivanka 4 4 0 0   15:1   12 
2. Lužianky 4 4 0 0   13:3   12 
3. Cabaj-Čápor 4 2 1 1   14:5    7 
4. Svätoplukovo 4 2 1 1   10:11    7  
5. Rišňovce 4 2 1 1   9:11    7 
6. Hájske 4 2 0 2   15:7    6 

Obecný úrad a FK Dynamo usporiadali dňa 4. júla 2009 na
miestnom futbalovom ihrisku  
 XIV. ročník minifutbalového turnaja o Pohár starostu obce.
 

Počasie prialo a to bolo tiež lákadlom pre divákov, aby prišli
podporiť „svojich“ súťažiacich. Súťaže sa zúčastnilo 16 druž-
stiev, čo tiež svedčí o tom, že o toto podujatie je záujem a pre or-
ganizátorov je výzvou, aby v tradícii podujatia pokračovali aj
naďalej. 
 

Hralo sa nasledovne:      
         Dospelí :          9 družstiev 
Semifinále :                        Barmix - Karlubík 7:2 
                                           Schalke - Takí obyčajní chlapci 5:0 
o 3. miesto :  Takí obyčajní chlapci - Karlubík 3:0 kont. 
Finále o 1.miesto :             Schalke - Barmix 5:2 
 

Konečné poradie :  
1. Schalke 5. FC Nantes 
2. Barmix 6. Toras 
3. Takí obyčajní chlapci 7. Lakytrans 
4. Karlubík 8. Suomi 
 9. FC Mix boys 

     

Výsledky XIV. ročníka minifutbalového turnaja o Pohár starostu obce 
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Mládež do 15 rokov :          7 družstiev 
o 3.miesto :           Lámači kostí - Schvelm 4:0 
Finále o 1.miesto FC Lekáreň - FC Ševčík 6:1 
Konečné poradie : 1. FC Lekáreň 
                              2. FC Ševčík                                                  
                              3. Lámači kostí 
 

Súťaž v streľbe 11 m kopov : 
Dospelí :                                 44 účastníkov      
poradie na 1. – 3. mieste:  
1. Milan Jamrich 9 úspešných kopov 
2. Szabolcs Puskás 8 úspešných kopov 
3. Peter Zúbka 8 úspešných kopov 
o poradí na 2. a 3. mieste rozhodol rozstrel 
 

Mládež do 15.rokov :          32 účastníkov 
poradie na 1. - 3. mieste : 
1. Korádo Stojka 5 úspešných kopov 
2. Marek Čelitko 4 úspešné kopy 
3. Štefan Lakatoš 3 úspešné kopy 
 

„Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj“



nyek tartalmának kiürítésére, a világításra, a Nitra 
– Šaľa buszmegálló megoldására, az újvári úton 
a járdákra, a szétomlott árkokra, az Erdő utcában 
a kamionok által kitörött járdákra megfelelő lenne 
egy lassíto szerkezet is. 
RNDr. Belovičová – A Sport utcában megoldani 
a víz elvezetését, az iskola udvarán keresztül jár 
a kombájn a kertekbe.  
PaedDr. Kosztanko – rossz állapotban van a Te-
mető utca. 
Ing. Hrabovský – a fiánál a bérlakásban a szú 
megtámadta a bejárati ajtót és a magas fűzfák 
behajolnak egészen az ablakba, mind a ketten 
allergiások. 
Bócsová – Újtornócon nincsen üzlet és a Jedno-
ta állítólag már nem is fogja működtetni. Meg-
oldást kell találni az élelmiszerüzlet működte-
tésére.  
Polgármester – lehetőség van tervezetet beadni 
visszatérítendő anyagi támogatásra „Az idősek 
otthona felújítására“. Az otthon aktuális létszáma 
16-18 személy és kérvényt adhatnánk be az 
euroalapokba. A támogatás max. egy tervezetre 
csak cca 270.000,00 € nagyságban lenne, de az 
összes költség a rekonstrukcióra  800.000,00 –
900.000,00 € -t tesz ki, ami ütemezés esetén cca 
500-600 ezer az első ütemben. Az épület higié-
niai és technikai állapota rossz, ezért fel kell 
mérni, hogy bele kell–e kezdeni az átépítésbe 
azzal a kockázattal is, hogy  saját anyagi esz-
közeinkkel fog kelleni részben megoldani, vagy 
lassan befejezni az intézmény működtetését. 
Részlegesen meg lehetne oldani a helyzetet azzal, 
hogy a megvalósítás ütemekben volna, de így is 
magas volna a közösrész. Az első ütemben lenne 
megcsinálva a tetőszerkezet és a földszint fel-
újítása, a második részben a tetőtér beépítése. A 
kérvény beadásának határideje 2009.9. 3-a és 
addig át kell alakítani a tervezetet is, vagyis gyor-
san kell dönteni, hogyan tovább.   
Láng – figyelembe vettük–e a gazdasági helyzetet 
és mennyibe kerülne az első ütem.  
PaedDr. Kosztanko – elsősorban meg kell egyez-
ni, hogy egyáltalán akarjuk-e csinálni. 
RNDr. Belovičová – ki kéne próbálni az üteme-
zést. 
Láng – jelenleg nagyon bonyolult a helyzet a 
gazdasági krízis miatt, és szerinte nem vagyunk 
eléggé fedezve, hogy ezt megengedhetjük-e, 
mérlegelni kellene, hogy nem volna–e előnyö-
sebb elhelyezni polgárainkat más intézmények-
ben és támogatni azt anyagilag. 
Ing. Hrabovský – amíg érvényes az építkezési 
engedély és nincs kiadva az átadási rendelkezés, 
meg lehet változtatni a tervezetet és változtatni az 
építményt. Ezért javasolja a tetőszerkezetet meg-
oldani úgy, hogy az eredeti tető helyett alacsony 
könnyített tetőszerkezet lenne készítve beépítés 
nélkül és elvégezni csak a földszint legszüksé-
gesebb átalakítását.  
A községi képviselőtestület jóváhagyta a föld-
szint felújítását a tervezet alacsony könnyített 
tetőszerkezetre való változtatásával. 

ÉRTESÍTÉS 
 

A község új területrendezési tervének 
készítése 

   Tornóc község értesíti, hogy a területren-
dezésről és építési rendről szóló 50/1976-os 
számú törvény (építési törvény) 19.  §- a 
értelmében  a későbbi előírások  alapján 
2009. május 18-án elkezdte bebiztosítani 
Tornóc község  Területrendezési tervét. 
   A község Területrendezési terve bebizto-
sítása folyamatának első fázisai azok az elő-
készítő munkák, amelyeket a bebiztosító 
alany azokkal a többi államigazgatási szer-
vekkel, önkormányzatokkal, jogi és fizikai 
személyekkel együttműködve biztosít be,
amelyek résztvesznek a terület használatá-
ban.    
  Az előkészítő munkák keretén belül 
kéréssel fordulunk Önökhöz az alapadatok –
a szóban forgó katasztrális területtel kapcso-
latos elképzeléseik, javaslataik elküldésének 
a közreműködésében. A felhívás közzé van 
téve a hivatali táblán és a község honlapján 
2009. május13–tól.
   A község polgárai elképzeléseiket írásban 
egy pót határidőben, legkésőbb 2009. szep-
tember 15- ig nyújthatják be a községi  hiva-
   talba.   
 

 

T  O   R    N   Ó  C    I         H    Í   R    E   K 
TORNÓC KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 
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A községi képviselőtestület 24. ülése 2009. 
július 27-én zajlott le.  
A község   2009-es évi első félévének  gazdasági
elemzése  és a költségvetés teljesítése, javaslat
a költségvetés változtatására  elkészített anyagot
a képviselők kézhez kapták a meghívóval együtt.
Az elemzés rövid ismertetése után, Ing. Hrabov-
ský rákérdezett a költségvetés egyes tételeinek
teljesítésére. Láng úr a Felső Jatón található
közösségi központtal kapcsolatban érdeklődött. 
A költségvetés javasolt változatsásaihoz nem
voltak hozzászólások.  
Ing. Fülöpová a  község  főellenőre  elmondta, 
hogy a javasolt változtatások nincsenek ellen-
tétben a költségvetésre vonatkozó érvényes jogi 
előírásokkal, figyelembe veszik a lehetséges
összes bevételt és kiadást és ajánlotta a község 
2009-es évi beterjesztett költségvetési változta-
tását így jóváhagyni.  
A képviselők ezt követően egyhangúan jóvá-
hagyták a község 2009-es évi első félévének
gazdasági elemzését és a költségvetés teljesítését
és a költségvetés változtatását  kiadási részben. 
A polgármester tájékoztatott a készülő terve-
zetről a község központjának építési átalakítása
címszó alatt.  A tervezet foglalkozik a község 
központjának átalakításával és felújításával.   
I. Fő központ: Fő utca, a kultúrház környéke rá-
kapcsolódva a Hársfa  és Zongor utcákra; II.
A templom körüli központ, mindkét központot
összeköti a Hársfa utca. A beterjesztett tervezet
melléklete az érvényes területrendezési terv
kivonata a község központjának a kijelölésével.  
A községi rendőrség tevékenységéről szóló
jelentést Dezider Marček úr dolgozta ki, aki 
2009. 2. 1- én lett a községi rendőrség soraiba
felvéve. Mivel személyesen vett részt az ülésen,
közelebbi tájékoztatást nyújtott a községi ren-
dőrség tevékenységéről. Azután a polgármester 
javasolta a képviselotestületnek Dezider Mar-
čekot kinevezni Tornócon a községi rendőrség
kapitányának.  
A felszabadult községi lakások kiutalása
pontban a lakásügyi bizottság  javasolta kiutalni
a községi lakásokat a következőképpen : a 303-
as lakóegységben   A. Klinková, a 79-es számú 
lakóegységben – M. Turian 2009. július 1-től. 
Vita 
Láng – milyen stádiumban van a tűzoltószertár 
eladása.  
Ing. Motolíková – a szerződés már alá van írva
a felekkel és be van adva a kataszteri hivatalba
való beírásra. 
Láng – „névtelen levelet“ kapott J.G. illetőtől
(ugyanilyen levél volt eljuttatva Ing, Hrabovský
úr részére is), amely levél tartalmáról
tájékoztatta a jelenlevőket. A képviselők a levél 
tartalmának ismertetése után megegyeztek ab-
ban, hogy a levél íróját ( legyen az férfi vagy nő)
szívélyesen meghívják a képviselőtestület leg-
közelebbi nyilvános ülésére.    
Továbbá Láng úr tolmácsolta a polgárok 
kérelmét a teli osztályozott hulladéktároló edé- 

   

A képviselőtestület  24. és  25. üléséről 

 

Ing. Hanzlík –  milyen  stádiumban van  az óvoda
felújítása  ( folyik a központi fűtés és a pince 
rekonstrukciója az öreg részben a nedvességtől 
való szigetelés, új villanyvezeték elkészítése) 
Čerhák – nem lehet-e megoldani az elszaporodott 
szúnyogok problémáját és a községi rendőrség 
kapitánya nem lehetne -e jelen minden ülésen.   
Polgármester – a községi hivatalban ajánlatot 
tartunk nyilván szoláris villanytelep kiépítésére, 
érdeklődés van cca 1,5 – 2 ha földterület bér-
bevételére.  
- meg kell határozni a közbeszerzési bizottság 
tagjait a komposztáló kiépítésére. A képviselők 
által javasolt személyek: Ing. Gašpieriková, Ing. 
Tamaškovič és Ing. Hrabovský. 
PaedDr. Kosztanko – javasolta a község polgár-
mesterének jutalmát a 2009 –es év II. negyed-
évére, amit a képviselők jóváhagytak. 
A képviselők még jóváhagyták az Ing. Petrovič 
által beterjesztett költségvetést „Az óvoda fel-
újítása – fűtés” építményre.  
 

A képviselőtestület rendkívüli 25. ülése 2009.
július 31-én zajlott le.    
A program egyetlen pontja az „Idősek otthona“ 
intézmény felújítása volt. 
A község polgármestere tájékoztatta a képvise-
lőket a tervezőkkel folytatott tárgyalás eredmé-
nyeiről, akik a  kérvény beadását dolgozzák fel 
nekünk. Nem ajánlották a terv megváltoztatását 
alacson könnyített tetőre, mivel ezt nem lehet-
séges továbbá kihasználni és bővíteni a kapaci-
tását. Az anyagi különbség is elenyésző a két 
változat között, mivel  a  földszint igényli a  teljes 
                                                 folytatás a 2. oldalon 
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folytatás az 1. oldalról 
 

felújítást. Alaposan mérlegelni kell az átépítés
azzal a kockázattal, hogy saját eszközeinkből
fog kelleni megoldani, mert különben fenyeget
az intézmény üzemeltetésének a befejezése.  
Ing. Hrabovský – a számítások szerint a támogatás 
maximális lehetséges nagysága a felújításra ¼, ami 
azt jelenti, hogy a csomag finanszírozásának  75%
-a még beláthatatlan. Ha a tetőszerkezet dezolált
állapotban van, meg kell javítani, de csak alacsony
könnyített tetővel könnyű izolációval és termé-
szetesen a földszintet. A  jövőbeni bővítés  eseté-
ben felszabadul a tér az udvaron  és ott lehet kis
alapú lakásokat építeni parki átalakítással. 
Polgármester – tárgyalni kell a lehetőségről, a 
könnyített mennyezet esete verzióban újabb anya-
gi eszközök kellenek a tervezetre is. 
Ing. Hrabovský – a tervezetet mindenhogyan át
kell alakítani, csak nem olyan nagyságban. 
Čelitko – miért kell átalakítani a tervezetet, ha 
lesz 2. ütem is, kell-e akkor új tervezetet készí-
teni. 
Ing. Gašpieriková – nem, akkor nem kell új ter-
vezet készíteni, az már fel van dolgozva, csak fel
kell osztani ütemekre. Szükséges megváltoztatni
a technikai jelentést, hogy érthető legyen, mi az 1.
és mi a  2. ütem. A tetőt úgy kell megcsinálni,
hogy már kész legyen a második ütemhez.  
Láng – mennyibe fog kerülni a tervezet megvál-
toztatása, tudjuk-e mennyi %-ra nincs fedezet, fel 
kell–e venni újabb munkaerőt és miből lesznek
fedezve a költségek az intézmény működtetésére. 
Polgármester – szükséges csak átalakítani és 
széttagolni a technikai jelentést. Újabb mun-
kaerőket kell felvenni a  kapacitás duplájára
bővítése után (új munkalehetőségek: szanitá-
rius, gondozónő, esetleg egészségügyi nővér),
de nem a jelenlegi szám sokszorosát. 

TÁRSADALMI ROVAT 
július - augusztus 

 

Születtek : 
Hučko Petronela 

Kiss Roman 
Varga Matúš 

 

Jubilánsok : 
70 évesek: Marček Jozefína 
  Petrovics György 
  Vaník Ilona 
75 évesek: Vrančík Hedviga 
  Valkár Klára 
  Molnár Zoltán 
80 évesek: Vince Anna 
  Krajčovič István 
85 éves:  Novák Antónia (FJ)   

 

Házasságot kötöttek: 
Párničan Mihály és Novotny Barbora

Kováč Péter és  Hudec Jaroslava 
Mocko Lukáš és Kováč Denisa 

 

50. éves házasság köttés : 
Žigárdi István és Klimo Ilona 
Rotek Dezső és Oláh Anna 
Ember János és Molnár Irén 

 

Elhunytak : 
Lakatos Roman (26.4.) – 36 éves 

Marcibányi Vilmos (1.5.) – 55 éves 
Fidler László (19.6.) – 81 éves 

Ács Juliana – 89 éves 
Polák László – 87 éves 

Spányik Gáborné – 51 éves  
Valušek Gyula – 56 éves 
Kuruc Ferenc – 56 éves 
Lacko Gyuláné– 59 éves 

Mgr. Boženík – el kellene dönteni, hogy mit 
támogatni és konkrétan nyilatkozni. Ha ezek
a költségek nincsenek fedezve, a községnek 
nem kellene eladósodnia.  
Polgármester – a községnek anyagi eszköze 
van, az építés úgyis csak a beindult terveze-
tek befejezése után valósulna meg, akkor 
változtathatnák a prioritásokon. 
Láng – vegyük reálisan, hagyhatjuk–e ela-
dósodni a községet újabb 20 évre előre. Ez 
a kapacitás nem elégséges, és csináljuk, ha
az állam megfizeti és a tetőt nem lehet–e 
megoldani  vészállapotból. Milyen financiós 
csomagból lenne az 1. ütem. 
Polgármester – a állam az egész építkezésre 
pénzt nem ad (az intézmények a község 
kompetenciájában vannak)  és a vészállapoti 
helyzetre csak kis csomag pénzek vannak,
amiből a felújítást nem lehet elkezdeni, de 
a falunak elég anyagi eszköze van és nem
kell eladósodni. 
Ing. Hanzlík – meg lesz csinálva a tető és 
a padlásról nem beszélünk.  
Láng – meg kell állapodni, hogy fogjuk fi-
nanszírozni, és utána szavazni, hogy foly-
tatni tovább.  
 

A vita után a képviselők a következő hatá-
rozatot fogadták el: 
A Tornóci Községi Képviselőtestület tudo-
másul veszi az információkat a polgár-
mester által előadott  „Idősek otthona“ 
intézmény felújításával kapcsolatos lehető-
ségekről  és leállítja az „Idősek otthona 
intézmény  felújítása“ tervezet benyújtására 
végzett munka folytatását  figyelembe véve
a magas közös részvételt. 

  Nyári napközi tábor 
 

„Végre történni fog valami!“ 
mondták talán a gyerekek, akik részt kívántak venni a 
gyerekek  napközi táborában itt a falunkban. A fiúk és 
a lányok a megérkezés előtt tele voltak elvárásokkal,
mit is készítettek számukra  a tábor vezetői, Mgr. Ró-
bert Mittermayer és Mgr. Ingrid Garčárová.  
    A program tényleg gazdag volt. Az első napon a gye-
rekeknek sportdélelőttjük volt, ahol bemutathatták képes-
ségeiket a labdajátékok és a pontos nyíldobás terén.
Némelyiküket a napocska úgy kifárasztott, hogy inkább
sós tésztából gyúrtak modelleket. Szép virágokat, almás-
kosarat és egyéb műveket sikerült alkotniuk, amit aztán
a szakácsnénik megsütöttek. Az ebéd és a pihenő után a 
Vághoz mentek, ahol kötelén felmászhattak a fára vagy
más játékokat játszhattak. A második napon a gyerekek
a Vince erdőben elhelyezkedő fürdőhelyen élvezhették
a napfényt és a vizet. Ennek a napnak a gyerekek különö-
sen örültek. A harmadik nap a turisztika és a légpuskából
való lövészet jegyében zajlott. A „ŠIŠLÁK“ nevezetű
vadászházon voltak, ahová PaedDr. Eva Klincková – az 
iskola igazgatónője vezette el őket. Ott finom gulyással
erősítették fel magukat, amit a szakácsnők készítettek el
és Horváthová Valika vitt ki nekik, akinek ezúton ezt
szépen megköszönjük. A negyedik napot várták a gyere-
kek a legjobban. Ebédidőig különféle sportágakban ver-
senyeztek a tábori olimpián, ebéd után fát gyűjtöttek az
esti tábortűzhöz. Legnagyobb élmény a sátorok építése
volt a szülőkkel közösen, akik ezzel nagyon segítettek és
persze az ezt követő éjszaka, amit a sátrakban töltöttünk 
el. A tűz mellett sütöttek és énekeltek  Mgr. Beatka Kisle-
rovával. Őrizte őket Tiber, a farkaskutya és Marček úr is
a községi rendőrségtől. 

Reggel, mikor felébredtek, édes reggeli várta őket az iskolai étteremben. Utána
eltakarítottak, összerakták a sátrakat és szabad foglalkozásssal töltötték az időt az 
ebédig. Ebéd után hírt kaptak, hogy az iskola területén kincs van elrejtve. Végül
a logikai feladatok megoldása és a különféle ügyességi feladatok után sikerült azt 
megtalálniuk. Nem volt számukra könnyű, mert segíteni is kellett. De ügyességükről
egy percig sem volt kétségünk.  Nem egész egy óra leforgása alatt sikerült nekik és
utána a Čelítko úr által felajánlott Magnum jégkrémeken falatoztak, akinek az unokái
szintén résztvettek a táborozáson. Természetesen minden egyes verseny ki volt 
értékelve és a győzteseknek diplomok lettek átadva.  
           Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen részben hozzájárultak a szervezésben, 
a lefolyásában vagy más módon biztosították be a napközi tábort és így segítettek 
a gyerekeknek, hogy érdekesen töltsék el az időt.  Név szerint köszönjük a községi 
hivatalnak,  PaedrDr. E. Klinckovának,  Horváthová Valikának,  K. Tuskovának,   
D. Gbúrová tanitónőnek, Mgr. B. Kislerovának, az iskolai étterem kollektívájának és
a tábor vezetőinek                                                                    Mgr. Ingrid Garčárová 
 

A nyári tábor 1.040,00 € nagyságban  Tornóc  község által volt támogatva. 
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A községi rendőrség jegyzőkönyvéből 
 

- 2009.6. 29 –én  09.16 órakor jelentette egy helyi lakos, hogy kertjéből az éjszakai órákban 
eltulajdonították a zöldséget.  Az eset mint kihágás  lett bejegyezve és az ügyben intézkedés 
folyik. 
- 2009.6. 29 –én  22.45. órakor  a községi rendőrségre jelentette egy helyi lakos, hogy saját 
bátyja J.B. megtámadta és egy fejszenyéllel megütötte, miközben sérüléseket szenvedett el. 
Az esetet átvette a Körzeti Rendőrség járőrszolgálata Sellyéről. 
- 2009.6. 30 –án  18.20 órakor jelentették a községi rendőrségre, hogy női táska és az iratok 
elvesztésére került sor. A bejelentőt kioktatták az új iratok intézésének módjáról.  
- 2009.7.6 - án  09.15 órakor jelentették a községi rendőrségre, hogy a helyi  temetőből a sír-
ról virág eltulajdonítására került sor. Az esetet mint kihágást jegyezték be és az ügyben intéz-
kedés folyik. 
- 2009.7.6 –án  16.30 órakor a Sellyei Rendőrség  kérése alapján a községi rendőrség járőr-
szolgálata az újvári úton olyan eltulajdonított motoros járművön  észlelt  egy sofőrt, amely 
jármű után már ki volt adva a keresés. Az említett motoros jármű a BA 961 FJ és a sofőrrel 
együtt a Rendőrség járőrszolgálatával  együttműködve a helyszínen fel lett tartóztatva. 
- 2009.7.8 –án  15.30 órakor jelentették a községi rendőrségre, hogy a Posta utcában  helyi 
lakos P.K. ellen támadás történt és a három elkövető  T.Š. és R.K.  Kajalról és Z.H. Peredről 
menekülésre adta magát. A községi rendőrség járőrszolgálata azonnali beavatkozásával a két 
kajali lakost rövid idő alatt elfogták. Az esetet átvette a Körzeti Rendőrség járőrszolgálata 
Sellyéről, aki az esti órákban a harmadik elkövetőt is elfogta állandó lakóhelyén. 
- 2009.7.8  –án  17.30 órakor jelentették a községi rendőrségre, hogy az M. házaspár lakásából 
kiáltás hallatszik segélykérésre valamint erős ordítás- csapkodás. Az eseményhez kihívták a Körze-
ti Rendőrség járőrszolgálatát Sellyéről, aki az esetet átvette. Alkoholszintmérő teszttel megállapí-
tották, hogy mindketten nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak. 
- 2009.7.17 –én  09.15. órakor a járőrszolgálat  észlelte, hogy a Jednota élelmiszerüzlet előtt  I.S 
helyi lakos megfelelő engedély nélkül  árul különféle ruhaneműt. Az árusítás meg lett neki tiltva és 
a helyről is ki lett tiltva. 
- 2009.7.l8 –án  20.30 órakor a járőrszolgálat  a FAPO  üzlet előtt figyelt meg egy leparkolt teher-
járművet. A rendszám meghatározása után megállapították, hogy a járművet keresik és a lévai já-
rásból volt eltulajdonítva. Az esetet étvette a Sellyei Körzeti Rendőrség.  
- 2009.7.25 –én   08.30 órakor a járorszolgálat észlelte, hogy a Jednota élelmiszerüzlet előtt I.S 
helyi lakos  ismét megfelelő engedély nélkül  árul  ruhaneműt. Az árusítás meg lett neki tiltva  és 
az esetet mint kihágást dokumentálták  és továbbították a Sellyei Körzeti Hivatalba. 
-  2009.7.23 –án   22.33 órakor  M.H. Felső Jatóról értesítette, hogy a helyi vendéglő előtt megtá-
madták és vágott sebet okoztak neki. Az esethez kihívták a Sellyei Körzeti Rendőrség járorszol-
gálatát, akik az ügyet átvették megvizsgálásra. 
- 2009.7.28 –án    11.45 órakor a a járőrszolgálat a helyi temetőben a kamerarendszeren keresztül 
észlelte, hogy az ott tartózkodó E.T. polgár Sellyéről száraz virágokat dob el a tároló edényen kí-
vül. Nevezettnek pénzbírságot szabtak ki.  
- 2009.8.3 –án   07.20 hod. órakor a járőrök a helyi temetőben  kóbor kutyát fogtak el, amire a pol-
gárok már  néhány hete panaszkodtak. A kutyát átadták a menhelyre.  
- 2009.8.4 –én   16.00 órakor a járőröket  egy TIR teherjármű  balesetéhez hívták ki, ami akadályt 
jelentett a főúton. Az autóútról való eltávolításáig a járőrök  a forgalom irányításának a segítésére 
voltak. 
- 2009.8.8 –án   14.00 órakor a járőrszolgálat észlelte, hogy a Fő utcán a járda mellett egy ismeret-
len férfi fekszik. Meg lett állapítva, hogy alkohol hatása alatt van. Nevezett J.F- t a rokonok átvet-
ték  és elő lett híva a kihágás megoldására. 
- 2009.8.8 –án  07.15 órakor a járőrszolgálat észlelte, hogy a Jednota élelmiszerüzlet előtt I.S helyi 
lakos megfelelő engedély nélkül  árul különféle ruhaneműt. Tekintve, hogy ez már a felszó-ĺítás 
többszörösen meg nem hallgatása, az esetet bejegyezték és továbbították a Sellyei Körzeti 
Hivatalba. 
- 2009. 8 .17 –én egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlen elkövető még 2009 július 30 –
án  16.30 óra körül pillanatragasztót  fújt a FAB típusú zárjába, amivel 71 € kárt okozott neki. 
Az esetet bejegyezte a községi rendőrség.  
- 2009. 8 .17 –én jelentették, hogy a 391-es számú ház előtt gyerekek rajzolnak a főúton / 3. 
osztályú út) A helyszínen a járőrök megállapították, hogy kiskorú roma gyerekekről van szó, 
akik az útról le lettek tiltva és beszélgetés lett folytatva a szülőkkel. 
- 2009. 8 .17 –én a járőrszolgálat észlelte, hogy a 391-es ház előtt az artézi kútnál SA 370 AE 
rendszámú teherautó parkol  és  buszmegállónál személyautó  NZ 698DB jelzéssel, a sofőrök 
nem tartózkodtak  a járműveknél, mindketten be lettek híva a kihágás megoldására. 
- 2009. 8 .21 –én L.B polgár a síneken SA 990BO  jelzésű rendszámtáblát talált, amit átadott 
a községi rendőrségre. Jelentve volt a Sellyei Körzeti Rendőrségre, akik a rendszámtáblát át-
vették. 
- 2009. 8 .23 –án a járőrszolgálat  02:10  órakor észlelte, hogy a Zongor utcában a kávéháznál 
meg van rongálva a közlekedési jelzőtábla  és egyben  személyautó  karambolozott a Major 
utcában, ahol beleütközött a családi ház kerítésébe. A sofőrhöz ki lett híva a gyorssegélyszol-
gálat mentőkocsija és az eset kivizsgáláson van a járási közlekedési felügyelőségen.   
- 2009. 8. 24- én   arra járó halász által jelentve volt, hogy  Vizállásnál motoros fűrész hang-
jait hallani. Vizsgálattal a helyszínen meg lett állapítva, hogy a méhésznek engedélye van a 
méhkaptárak körüli alakításokra.  
 

   Köszönjük a bizalmat és az együttműködést                                                  községi rendőrség 
 

A temetkezési szolgáltatások 
működtetése 

 

    A Tornóc Községi Hivatal a temet-
kezésről szóló 470/2005-os számú 
törvény és a  változtatott és kiegészí-
tett 455/1991-es számú, a vállalkozói 
tevékenységről szóló törvény későbbi 
előírásai értelmében kidolgozta a te-
metkezési szolgáltatások működtetési 
rendjét, ami a község temetőire, vala-
mint a Felső Jató temetőjére vonat-
kozik. A működtetési rend 2006. 11. 
10- én lett jóváhagyva a a Nyitrai 
Regionális Egészségügyi Hivatal által, 
a Tornóci Községi Képviselőtestület 
2007. 2. 12–én hagyta jóvá. 
    A község a temetők működtetése 
keretében nyilván tartja a sírhelyeket, 
bebiztosítja a  temetkezési hely, az 
utak és zöldövezet igazgatását és 
rendben tartását, figyel a tisztaságra, 
rendben tartja a temetési szertartások 
helységét és egészében  felügyel a te-
metkezési helyre.    
   Nagy figyelmet fordítunk a temetke-
zési szolgáltatást végzők tevékeny-
ségére, hogy be legyenek tartva 
a temetkezésre a törvény által előírt 
feltételek. Az esetleges technikai 
problémák felmerülése esetén kérjük 
hívni Gabriela Melegovát, a községi 
hivatal alkalmazottját, aki a temetési 
szertartások technikai részéért felelős, 
és aki résztvesz a község oldaláról az 
elhunytak utolsó búcsúztatásán. 
    Jelen időben készül a temető digi-
tális feldoldozása az  összes admi-
nisztratív kellékkel. A digitális feldol-
gozás után elkészülnek a bérleti szer-
ződések, amiről a polgárok a községi 
újság hasábjain keresztül lesznek 
tájékoztatva.  
    Az adminisztratív dolgokban ami a 
sírhelyek bérletét és az anyagi vonat-
kozatát illeti, a községi hivatal  első 
érintkezés irodájának  munkatársai 
adnak tanácsot Önöknek. 
    A működtetési rend megtekinthető 
a községi hivatalban és a működtetési 
rend előírási betartásának felelőse a 
temető fenntartója - vagyis a Község.   
 
 

Nyilvános elektromoshálózat 
Felső Jatón 

 

    Felső Jató azon lakosainak kérvénye 
alapján, akik a lakások megvétele után 
továbbra is fizették az elektromos áram 
után járó díjat a Sagris kft- nek, a község 
segítséget nyújtott az új elektromos veze-
tékek kiépítésében Felső Jató részében. 
Bebiztosította a tervezet dokumentációit és 
az engedélyeket. A beruházó az energeti-
kai művek voltak, aki továbbra is a veze-
tékek tulajdonosa marad.  
    Jelen időben már átadták az építményt 
és a község segített Felső Jató lakosainak 
a kérvények és a bekötések, valamint a 
Nyugatszlovákiai Energetikai Művekkel 
kötött szerződések intézési ügyeiben.  

 



4                                                                         TORNÓCI  HÍREK                                                   július - augusztus                                                              

L a b d a r ú g á s  –  rossz  idénykezdet 
                 
 8. Mojmírovce 4 2 0 2 9:8  6

9. Čakajovce 4 1 2 1 4:4  5
10.Kynek 4 1 0 3 7:11  3
11.Tornóc 4 1 0 3 3:14  3
12. P.Kesov 4 1 0 3 6:21  3
13.H.Lefantovce 4 0 2 2 6:10  2
14.Jarok 4 0 1 3 6:13  1
 

Serdülők  1.B osztály 
Tornóc – Mojmírovce 4:2 (2:1) 
Surányi, Horváth, Zsile, Sztojka R. 
 

Tornóc – Drážovce 3:2 (2:1) 
Surányi 2, Čerhák 
 

Cabaj-Čápor – Tornóc 2:4 (2:2)   Dymák 4 
 

Tornóc – Selice 2:0 (0:0)   Dymák 2 
 

1. Tornóc 4 4 0 0 13:6 12
2. Nové Sady 4 2 1 1 18:14  7
3. Dražovce 3 2 0 1 18:5  6
4. Neded 2 2 0 0 16:3  6
5. Močenok 2 2 0 0 4:1  6
6. Jarok 3 1 0 2 6:8  3
7. V.Zálužie 4 1 0 3 7:18  3
8. Mojmírovce 4 1 0 3 9:21  3
9. Selice 2 0 1 1 2:4  1
10.Hájske 1 0 0 1 3:4  0
11. Cabaj-Čápor 3 0 0 3 7:19  0
 
 

Tanulók  I.A osztály 
1.forduló Diakovce – Tornóc  4:4 (0:0) 
Sztojka N., Kulina, Slíška, öngól 
  
                                         AKTUALITÁSOK: 

A labdarúgóklub elnöke, Kelemen úr lemondott funkciójáról. 
A klubot egyenlőre  Janáč L. vezeti. 

 

                                                                     Feldolgozta: Š. Kočiš 

Az új 2009/2010-es idény főpróbája a  NITRA – ŠAĽA II.
A osztályban a Pusté Sadyban játszott mérkőzés volt. 
Pusté Sady – Tornóc 5:1 (2:0) Ács 
 

1. forduló: Tornóc – Mojmírovce 2:1 (1:1) 
A hazaiak a következő felállásban álltak fel: Sedlár, Takáč,
Vričan M., Kukla, Ölvecký, Székházi, Puskás T., Žigárdi, Legner,
Bartuš Z., Janáč, Bartuš T., Varga Š., Petrovič. 
A vendégek a  15. percben szabdrúgásból nyitották az állást.A
szünetig  újabb szabadrúgásból  Janáč egyenlített ki.  Tornócnak
a 49. percben lőtt góllal sikerült megfordítani az állást, amikor
Bartuš Z. lett a sikeres lövő.  
80 néző előtt Pagačovič bíróskodott. A forduló felállásában –
Ölvecký. 

2. forduló: Tornóc – Lužianky 0:5 (0:2) 
A búcsúi mérkőzést 100 néző jött el megnézni, de csalódottan
távoztak. Ilyen vesztes játszmára nem emlékeznek még
az idősebbek sem. A csapat a kiállított Legnerrel meggyengítve
nem tudott ellenállni a gyorsabb ellenfélnek.  
Biró: Szalai 
 
 

3. forduló: Cabaj – Čápor – Tornóc 4:0 (3:0) 
A hazaiak már az első félidőben döntöttek a  győzelmükről.
A vendégeknek nem tellett egy gólra sem..  
Fúska bíróskodott   100  néző előtt. 
 

4. forduló: Tornóc – Selice 1:4 (1:1) 
A hazaiak folytatták jelentéktelen teljesítményüket. Puskás Sz.
vezető gólja után a vendégek vették át  a kezdeményezést és
jutalmuk az egyértelmű gyözelem volt.  
Bíró: Duchoň -  100 néző. 
  
 

1. Ivanka 4 4 0 0   15:1   12 
2. Lužianky 4 4 0 0   13:3   12 
3. Cabaj-Čápor 4 2 1 1   14:5    7 
4. Svätoplukovo 4 2 1 1   10:11    7 
5. Rišňovce 4 2 1 1   9:11    7 
6. Hájske 4 2 0 2   15:7    6 
7. Selice 4 2 0 2            14:12        6 

A községi hivatal és a Dynamo Sportklub 2009. július 4- én a helyi 
labdarúgópályán megrendezte  

„ A község polgármestere kupájáért folyó   
minilabdarúgó turné  XIV. évfolyamát.“ 

Az időjárás kedvezett, ami szintén odavonzotta a nézőket, hogy
eljöjjenek támogatni „saját“ versenyzőiket. A versenyben 16 csapat
vett részt, ami arról tanúskodik, hogy ezen  rendezvény iránt nagy az
érdeklődés, és ez kihívás a szervezők számára, hogy a rendezvény 
hagyományát tovább folytassák. 
A csapatok akövetkezőképpen játszottak: 
         Felnőttek : 9 csapat 
Negyeddöntő :                     Barmix - Karlubík 7:2 
                                            Schalke - Olyan egyszerű fiúk 5:0 
A  3. helyért  : Olyan egyszerű fiúk - Karlubík 3:0 kont. 
Finálé az 1.helyért:             Schalke - Barmix 5:2 
 

Végső sorrend :  
1. Schalke 5. FC Nantes 
2. Barmix 6. Toras 
3. Olyan egyszerű fiúk 7. Lakytrans 
4. Karlubík 8. Suomi 
 9. FC Mix boys 

A község polgármestere kupájáért folyó  minilabdarúgó turné  XIV. évfolyamának eredményei 

 

TRNOVECKÉ  NOVINY  -   dvojmesačník  obce  Trnovec nad Váhom.  Vydáva:   Obec Trnovec nad Váhom   Zodpovedný:  Ing. Július Rábek 
Redakčná rada:  E.Bócsová, Ing. A.Motolíková, K.Zalubelová, RNDr. E.Belovičová, PaedDr. L.Kosztanko. Grafická úprava:  E.Bócsová 

Adresa pre poštový styk :  listy adresujte na obecný úrad a označte ich heslom  „Trnovecké noviny” 
  Evidenčné číslo Ministerstvo kultúry SR :  EV 3433 / 09    Zadarmo 

 

Fiatalok 15 éves korig :            7 csapat 
a 3.helyért :                  Csonttörők - Schvelm 4:0 
Finálé az  1. helyért FC Lekáreň - FC Ševčík 6:1 
Végső sorrend::      1. FC Lekáreň 
                              2. FC Ševčík                                                  
                              3. Csonttörők:            
 

Tizenegyes  rúgások versenye : 
Felnőttek:                                 44 résztvevő 
Sorrend az  1. – 3. helyen:  
1. Milan Jamrich 9 sikeres rúgás 
2. Szabolcs Puskás 8 sikeres rúgás 
3. Peter Zúbka 8 sikeres rúgás 
a 2. és 3. helyezést rúgások egymásutánjai döntötték el  
 

Fiatalok 15 éves korig :         32 résztvevő 
Sorrend az  1. – 3. helyen:  
1. Korádo Stojka 5 sikeres rúgás 
2. Marek Čelitko 4 sikeres rúgás 
3. Štefan Lakatoš 3 sikeres rúgás 

 

„A rendezvényt anyagilag 
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatta“ 
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